
 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ 

Одеський державний екологічний університет 
 

НАКАЗ 

 

м. Одеса 
« 02  »  вересня  2021 р. №    147-ОД     

 

 
«Про заходи щодо реалізації рішення 

 Вченої ради ОДЕКУ від 02.09.2021р.» 

 

 

На виконання рішення Вченої ради Одеського державного екологічного 

університету від 02 вересня 2021 року, протокол № 7 «Про структурні зміни в 

Одеському державному екологічному університеті», 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. З 01 жовтня 2021 року розформувати факультет магістерського 

підготовки ОДЕКУ. 

На виконання п.1 цього наказу 

1.1. З 01 жовтня 2021 року передати контингент здобувачів вищої освіти 

другого (магістерського) рівня денної та заочної форм навчання: 

- освітньо-професійних програм спеціальностей 051 Економіка, 101 Еко-

логія, 183 Технології захисту навколишнього середовища, 207 Водні біоресурси 

та аквакультура на природоохоронний факультет ОДЕКУ; 

- освітньо-професійних програмам спеціальностей 073 Менеджмент, 122 

Комп’ютерні науки, 281 Публічне управління та адміністрування на факультет 
комп’ютерних наук, управління та адміністрування ОДЕКУ. 

1.2. Провести перерозподіл закріплених за факультетом магістерської 
підготовки кафедр між профільними факультетами ОДЕКУ таким чином 

- кафедри іноземних мов, фізичного виховання та валеології передати до 

складу навчально-наукового гідрометеорологічного інституту ОДЕКУ; 

- кафедру загальної та теоретичної фізики передати до складу природоо-

хоронного факультету ОДЕКУ; 

- кафедру вищої та прикладної математики передати до складу факульте-

ту комп’ютерних наук, управління та адміністрування. 

1.3. Декана факультету магістерської підготовки Боровську Г.О. з 01 жов-

тня 2021 року до проведення процедури обрання по конкурсу за особистою зая-

вою перевести на посаду доцента кафедри метеорології і кліматології (1,0 став-

ки).  



1.4. Диспетчера та секретаря-друкарку факультету магістерської підгото-

вки за особистими заявами перевести з 01 жовтня 2021 року до закінчення тер-

міну дії строкових трудових договорів на відповідні посади диспетчера приро-

доохоронного факультету та секретаря-друкарки факультету комп’ютерних на-
ук, управління та адміністрування.   

1.5. Декану факультету магістерської підготовки Боровській Г.О. до 18 

жовтня 2021 року здійснити необхідні адміністративні заходи по передачі осо-

бових справ, а також іншої поточної навчальної документації деканату, у відпо-

відні профільні деканати з урахуванням встановленої схеми переведення здобу-

вачів вищої освіти (п.1.1); 

1.6. Матеріально-відповідальній особі деканату факультету магістерської 
підготовки Боровській Г.О. 

- до 18 жовтня 2021 року передати матеріальні цінності, що находяться на 
обліку деканату, матеріально-відповідальним особам інших структурних під-

розділів університету за списками затвердженими адміністрацією ОДЕКУ; 

- до 01 листопада 2021 року передати архівні матеріали, а також іншу на-

вчальну документацію минулих років за місцем її постійного зберігання у від-

повідності до затвердженого в ОДЕКУ розподілу (відділ кадрів, навчальний 

відділ, архів тощо). 

2. З 01 жовтня 2021 року провести об’єднання кафедр автоматизова-

них систем моніторингу навколишнього середовища та інформатики фа-

культету комп’ютерних наук, управління та адміністрування. 

На виконання п. 2 цього наказу 

2.1. Затвердити нову назву об’єднаної кафедри – кафедра автоматизова-

них систем моніторингу навколишнього середовища та інформатики (скоро-

чена назва – АСМНСІ).   

2.2. Навчальну лабораторію автоматизованих систем моніторингу кафед-

ри автоматизованих систем моніторингу навколишнього середовища перейме-
нувати з 01.10.2021 року в навчальну лабораторію автоматизованих систем мо-

ніторингу кафедри АСМНСІ. 

2.3. Затвердити з 01.10.2021 року такий штатних розклад об’єднаної ка-

федри АСМНСІ:  
- науково-педагогічних працівників кафедри – 7,28 ставок; 

- навчально-допоміжного персоналу кафедри – 1,0 ставки; 

- персоналу навчальної лабораторії кафедри – 2,0 ставки. 

2.4. Призначити з 01.10.2021 року до проведення процедури обрання по 

конкурсу тимчасово виконуючим обов’язки завідувача кафедри АСМНСІ Пе-
религіна Б.В. (1,0 ставки). 

2.5. Завідувача кафедри інформатики Мещерякова В.І. за особистою зая-

вою перевести з 01.10.2021 року до проведення процедури обрання по конкурсу 

на посаду професора (0,85 ставки) кафедри АСМНСІ. 

2.6. Науково-педагогічних працівників кафедр автоматизованих систем 

моніторингу навколишнього середовища та інформатики за особистими заява-



ми перевести з 01.10.2021 року на термін дії строкових трудових договорів на 
відповідні посади науково-педагогічних працівників кафедри АСМНСІ. 

2.7. Співробітників навчально-допоміжного персоналу кафедр автомати-

зованих систем моніторингу навколишнього середовища та інформатики, нав-

чальної лабораторії автоматизованих систем кафедри АСМНС  за особистими 

заявами перевести з 01.10.2021 року на термін дії строкових трудових договорів 

на відповідні посади кафедри АСМНСІ. 

2.8. Тимчасово виконуючому обов’язки завідувача кафедри АСМНСІ Пе-

религіну Б.В. вжити заходів щодо забезпечення з 01.10.2021 року єдиної систе-
ми ведення обліку всіх видів діяльності кафедри, обліку матеріальних ціннос-

тей, ведення звітної інформації тощо.  

3. Керівникам адміністративно-управлінських підрозділів Одеського дер-

жавного екологічного університету вжити необхідних адміністративних заходів 

для забезпечення введення фінансової, облікової та іншої нормативно-

розпорядчої документації університету з урахуванням проведених в ОДЕКУ з 
01 жовтня 2021 року структурних змін, передбачених пп. 1 та 2 цього наказу.  

4. Контроль за виконанням Наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Ректор       Степаненко С.М. 

 

 

Проект вносить                                   Погоджено 

Відділ кадрів                                            Перший проректор 

                                     Голова профкому 

                                                                                                        Юрисконсульт 


